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Videotips? Kijk eens op YouTube:

Motiverende Gespreksvoering in de zorg 



Wat zou je zeggen?

“In het begin heb ik die pillen wel geslikt, maar na twee maanden 
ben ik er mee gestopt. Ik merkte geen verschil.”

Wat zou je reactie hierop zijn?



video



video

 En hoe ging dat?

 Wat gebeurde er?

 Wat was het gevolg?



Motiveren 

 Wie kan de patiënt het beste motiveren/overtuigen?

 Zelfperceptie theorie (Bem) 

 Wat hoorde hij zich zelf zeggen?



Defensieve houding:
“Je lijkt het niet te begrijpen, Ik 

bepaal zelf  wat ik doe”

Nadelen van

veranderen

Voordelen 

van niet 

veranderen

Confronterende houding: 
“Ik weet wat goed voor je is en 

zal je vertellen waarom”

Nadelen van 

niet 

veranderen

Voordelen 

van 

verandering



Volledig ongemotiveerd?



Visie



Visie



Intrinsieke motivatie

“Mensen kunnen en willen wel veranderen

………maar willen niet veranderd worden”.
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Wat is ambivalentie?

 Beeld buitenwereld

 Het twee kanten gevoel

 Vaak wil iemand wel…….. en……toch ook weer niet



Ambivalentie



Ambivalentie = een wipwap

Hoe meer argumenten jij aanlevert:

Hoe meer de ander:

zijn tegenargumenten geeft



De “verbeter reflex”
= met de beste bedoelingen roepen: 

‘Stop! Ga terug! Daar is het goede pad!’

Onze neiging tot:

 Oplossen

 Overtuigen

 Confronteren

 Analyseren

 Doceren

 Moraliseren

 Redden



Motiveren (Pascal wist het al)

“People are generally better persuaded by the 

reasons which they have themselves discovered, than

by those which have come into the mind of others”

Blaise Pascal, Penseés (1670)



Laat de ander vooral zichzelf motiveren

 Op basis van zijn eigen overtuigingen blijkt iemand

* sneller  * vaker  * effectiever

te veranderen dan op basis van overtuigingen die 
een professional aandraagt

 Als de iemand zichzelf verandertaal hoort uitspreken 
heeft dat invloed op zijn motivatie. Motiverende 
uitspraken gaan dan als een soort self fulfilling
prophecy werken. 



Kun jij motivatie ontlokken?

Zodat de balans doorslaat…



Ontlokken verandertaal

Motiverende Gespreksvoering kent 11 strategieën om 
verandertaal te ontlokken

Laten we eens naar de dagelijkse praktijk gaan.



Wat was je reactie?

“In het begin heb ik die pillen wel geslikt, maar na twee maanden 
ben ik er mee gestopt. Ik merkte geen verschil.”

In de praktijk zie je vaak: 

 Logisch dat u geen verschil merkt, dat komt omdat….. (verbeterreflex-doceren)

 Het is juist belangrijk dat u de medicatie blijft gebruiken want…. (verbeterreflex-

overtuigen)

 Dat is eigenlijk niet zo verstandig, als u de medicatie langere tijd gebruikt dan… 
(verbeterreflex-moraliseren)



Ontlokken verandertaal

Begint bij herkennen verandertaal. 

 Waar zit de verandertaal? 

(Poll 1)



Ontlokken verandertaal

Begint bij herkennen verandertaal. 

 Waar zit de verandertaal? 

“In het begin heb ik die pillen wel geslikt, maar na twee maanden ben ik 
er mee gestopt. Ik merkte geen verschil.”

 Kun je vervolgens een open vraag stellen?



Ontlokken verandertaal

“In het begin heb ik die pillen wel geslikt, maar na twee maanden 
ben ik er mee gestopt. Ik merkte geen verschil.”

Stel eens een open vraag

Vaak: 

 Vanwaar dat u bent gestopt? → ontlokt behoudtaal

 Waarom bent u niet gewoon doorgegaan? → ontlokt behoudtaal

 Hoe is het u gelukt om dit 2 maanden vol te houden?  → actie gerichte vraag 



Ontlokken verandertaal

“In het begin heb ik die pillen wel geslikt, maar na twee maanden ben ik 
er mee gestopt. Ik merkte geen verschil.”

Stel eens een open vraag (op verandertaal)

MGV (voorbeelden):

 Wat was voor u de motivatie om te starten met de pillen? → open vraag op motivatie

 Wat zou het u mogelijk opleveren als u gedurende een langere tijd de medicatie zou 

gebruiken? → open vraag op motivatie

 Hoe belangrijk zijn die effecten voor u?  → open vraag op motivatie

 Op welk moment zou u meer open staan voor deze medicatie?

 Maakt u zich wel eens zorgen over uw gezondheid/de toekomst? 



Motivational Interviewing:

“waarom veranderen mensen wel?”

Stijn van Merendonk
MI trainer, lid van MINT

voorbeeld filmpjes op:

academiemg



Hoe werkt gedragsverandering?

 Normaal proces

 Toch ook lastig

 Succes vooral afhankelijk van motivatie



Extrinsieke motivatie

 Voordeel: sneller effect

 Nadeel: effect beperkt als je niet aanwezig bent



Intrinsieke motivatie

Opgebouwd uit:

 Wensen

 Kunnen

 Vertrouwen of het gaat lukken

 Redenen iemand heeft om te veranderen

 Nodig vinden om NU te veranderen

Welke is het belangrijkste?



Ontlokken verandertaal

Begint ook bij geen behoudtaal ontlokken als dat niet hoeft. 

(Poll 2)



Welke taal ontlokt deze vraag?

 Vanwaar dat u ze niet gewoon ‘s morgens slikt?
 Wat vindt u niet prettig aan de pillen?

 Wat zou veranderen je opleveren? 

 Hoe komt het dat je zo weinig vertrouwen in hebt?

 Waarom eet je niet wat meer groente? 



Afsluiting



Reageren op verandertaal:

Jullie reactie?

………….

“ Meteen ’s ochtends die 
pillen slikken is inderdaad

wel beter, maar het is 
dan zo druk…”



Reageren op verandertaal:

Oke = ik sta náást je
Nog = het zou kunnen gaan lukken
En = gelijkwaardig (beter dan ‘maar’)
Wíl = benadrukt de verandering
Tip: eindig altijd bij de verandering!

‘Oke, u vindt het nog lastig en 
toch wilt u het wel….’



Ontlokken verandertaal

 Schaalvraag

“Hoe belangrijk is het voor u dat de klachten minder worden?”

- Vanwaar dat het al xx is en niet -2?

- Wat zou er nodig zijn om net een iets hoger cijfer te scoren?

- Waar zou u nog een beetje winst kunnen halen?


